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Romaani tegevus toimub Pärnus, kujuteldava muusikateatri orkestris teist viiulit mängiv Murel 

saab ootamatult teada, et tema lepingut teatriga uuest hooajast enam ei pikendata. Kuidas oma 

eluga edasi minna? Vaevalt toibunud sellest jahmatavast uudisest, istub pargipingil tema 

kõrvale tunnustatud helilooja, kes teeb talle ettepaneku hakata kirjutama libretot operetile, mille 

muusika heliloojal juba peaaegu valmis on komponeeritud. Murel võtabki ettepaneku vastu, töö 

opereti kallal hakkab talle vägagi meeldima, ja mitte ainult töö...  

See on romaan armastusest, suurtest plaanidest ja... heitlikest inimsuhetest, mille autor oskab 

lugejat üllatada veel päris lõpu eel. 

Raamatut saab laenutada Iisaku, Mäetaguse, Pagari raamatukogudest. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Julie Clark  

VIIMANE LEND 

Tänapäev 2021 

Krimilugu vahetatud identideedist 

Claire Cooki elu tundub täiuslik: ta on abiellunud Cookide suguvõssa, mis on peaaegu sama 

tähtis poliitiline dünastia kui Kennedyd, tal on maja Manhattanil, teda ümbritseb luksus ja terve 

armee teenijaid, kes tema elu korraldavad. Paraku on see ainult fassaad. Keegi ei tea, et Claire 

on mitu kuud pidanud plaani, kuidas haihtuda. 

Juhuslik kohtumine lennujaama baaris viib ta kokku naisega, kes tundub elavat samasugust elu 

– kohutavat. Koos langetatakse otsus vahetada piletid: Claire lendab Evana Oaklandi ja Eva 

Claire'ina Puerto Ricosse. Kuid teel Puerto Ricosse kukub Eva lennuk alla ... 

Raamatut saab laenutada Iisaku, Kuremäe, Mäetaguse, Pagari raamatukogudest. 

 

 

 

 

 



 

 
Olav Osolin 

KUS LENDAB PART 

Varrak 2021 

 

Baaris turvamehena töötanud Samuel Part on sunnitud otsima endale uue töökoha ning temast 

saab 42-aastaselt Eesti politsei nooreminspektor. Peagi kohtab ta oma uut ülemust, kindla 

ilmavaatega vaneminspektor Mart Sapistet, kelle kohta sahistatakse, et politseisse sai ta tööle 

pärast seda, kui ta oli politseidirektori Moskva stripiklubis pokkeris paljaks mänginud ning 

lubanud kaotatud raha tagasi anda, kui ta pääseb tööle detektiivina. 

2019. aasta veebruaris saab see kummaline tandem väljakutse Lõuna-Eestis paiknevasse hotelli, 

kus pealtnäha lihtne mõrvalugu võtab ühel hetkel täiesti ootamatu pöörde ning viib uurijad 

uskumatutesse seiklustesse, mis on ühtaegu nii põnevad kui ka naljakad ning mille lõppu ei 

oska keegi ennustada. 

Ülimalt lõbus kriminaaljutt, mis kulgeb justkui kammiseljast piidena turritavate švejkilike 

lugude rütmis, jättes nüüdisaja poliitkorrektsuse nõuded muretult kõrvale. – Ülle Madise 

Värvika vaimukusega kirjutatud põnevik, mille ettearvamatusse süžeesse on eriti nauditaval 

moel pikitud ka Eesti elust tuttavaid tegelasi ja kirjeldusi. – Anu Tali 

Raamatut saab laenutada Iisaku, Kiikla, Mäetaguse, Pagari raamatukogudest. 

 

 


